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La veritat de l’1-O
ACTE · Els alcaldes catalans
combaten a Madrid les “mentides”
aportades per membres de la
policia espanyola en el judici

QUERELLES · Els municipis
confien que la brutalitat de les
càrregues durant el referèndum
quedarà provada als jutjats

REACCIÓ · Es vol denunciar
per fals testimoni els agents que
declaren al Suprem i impulsar
una investigació al Congrés

“De los Cobos va
validar l’actuació
dels Mossos”

178740-1202793Q

Ferran López sosté
que el coordinador
policial de l’1-O va
rebutjar fer un
dispositiu conjunt

Un moment de l’acte de l’ACM a Madrid, amb els onze alcaldes i representants d’ajuntaments catalans que van viure l’1-O ■ ACN
Avui, a partir
de les 09.30 h

Tot el judici de l’1-O, en directe a El Punt Avui TV. Avui, a partir de les 09.30 h
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Article de
Puigdemont,
Comín i
Ponsatí

Els tres exiliats
reclamen una llista
comuna de
l’independentisme
per a les europees

Sacsejada a
l’Alt Urgell
per un
terratrèmol

Ensurt per un
sisme de 4,3 graus
d’intensitat amb
epicentre a la
Ribera d’Urgellet

L’Estat va descartar el dispositiu
conjunt amb els Mossos l’1-O
REVELACIÓ L’ex-número dos de la
policia catalana sosté que el
coordinador va refusar un centre de
comandament únic ACARAMENT El
Suprem ajorna un cara a cara entre el
comissari López i Pérez de los Cobos
Mayte Piulachs
BARCELONA

Els comandaments dels
Mossos d’Esquadra es van
sentir “desemparats governativament” en el
compte enrere del referèndum d’autodeterminació
de Catalunya, en veure-hi
un xoc, però també van ser
menystinguts pel govern
espanyol del PP que, a través del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los
Cobos, coordinador policial de l’1-O, va refusar
compartir “un centre de
comandament únic” ofert
pels Mossos, per impedir la
votació, com fixava un
mandat d’una magistrada
del TSJC. Aquestes revelacions d’ahir del comissari
Ferran López, llavors número 2 dels Mossos, van
provocar que l’advocat Xavier Melero, defensa de
l’exconseller
d’Interior
Quim Forn, demanés a la
sala del Tribunal Suprem
un acarament de López
amb Pérez de los Cobos, el
qual va titllar de “mentider” el comissari sobre el
fet que el dispositiu policial
de l’1-O era conjunt i aprovat per ell. La sala –per
unanimitat, segons el president Manuel Marchena–
ho va ajornar fins a tenir
més proves. Tothom, però,
va entendre aquest ajornament com que el tribunal
no va tenir valor i que difícilment l’aprovarà.
La primera revelació
impactant del comissari
López, en el judici, va ser
que en la reunió que van
mantenir els comanda-

ments dels Mossos amb el
president
Puigdemont
perquè desconvoqués el
referèndum “ja prohibit”,
aquest els va dir: “Si hi ha
accions violentes declararé la independència.” Una
explicació que inicialment
es va interpretar com que
el comissaria actuava de
quintacolumnista. El cap
policial, però, usant símils
amb els incendis forestals i
mesurant molt les seves
paraules, va exposar que
pensaven que la situació
era de perill perquè s’esperava “una gran mobilització ciutadana i de resistència passiva” enfront d’una
policia que compliria el
mandat judicial. Tal com
havia declarat al Suprem
el major Josep Lluís Trapero, la seva mà dreta va assegurar: “Els Mossos d’Esquadra no han col·laborat
en el referèndum.” És a
dir, va desmuntar la tesi de
les acusacions que la policia catalana estava al costat del govern, i per tant en
la suposada rebel·lió sense
violència.
Sorprès per Millo
El comissari López també
va deixar clar que, en els
tres mesos de conseller,
Forn no va interferir en
l’organització del cos, tot i
que va exposar que de forma molt excepcional els
comandaments van fer un
comunicat, reproduït a
tots els mitjans, en què van
retreure les afirmacions
dels llavors consellers
Forn i Jordi Turull en què
asseguraven que els Mossos no respectarien les or-

El comissari Ferran López, número dos dels Mossos d’Esquadra, ahir en la seva declaració al Suprem ■ EFE

dres del coronel De los Cobos. El comissari López va
explicar que la cúpula dels
Mossos considerava que la
figura “híbrida entre política i operativa no era
l’adequada”, però que la
“respectaven”. Va destacar que en aquell mogut setembre van col·laborar
amb els cossos policials espanyols, i en els quaranta
escorcolls del 20-S es va comunicar de forma “constant” amb el coronel de la
Guàrdia Civil Mariano
Martínez, que li demanava
suport. I va rebaixar a “una
col·laboració” les ofertes
de l’expresident de l’ANC,
Jordi Sànchez, i els voluntaris per fer un passadís a

la seu d’Economia.
L’excap de la comissaria superior va relatar com
ell va assumir el lloc de Trapero, per evitar més topades amb el coronel, en les
reunions de coordinació
entre els responsables de
la policia espanyola i la
Guàrdia Civil amb De los
Cobos. El comissari López
va assegurar que a partir
del 25 de setembre i sota
les ordres de la magistrada
Mercedes Armas, van dissenyar “un dispositiu conjunt” dels tres cossos policials. Va detallar que el pla
acordat era en dues fases:
primer un binomi de Mossos es presentaria al centre de votació, si els ciuta-

dans no deixaven l’acció
demanarien reforç a ordre
públic dels Mossos i després als altres cossos. “Per
evitar suspicàcies, com les
d’ara, vam proposar compartir la cuina dels Mossos”, segons López, el qual
va assegurar que De los Cobos primer la va acceptar i
a dos dies de l’1-O la va canviar per cèl·lules a les quatre províncies, amb un sistema informàtic que “no
va funcionar”. López confiava en De los Cobos i la nit
del 30-S va explicar-li la voluntat de Puigdemont. El
coronel no va dir-li que desconfiaven d’ells i que actuarien sols, com se’n va
adonar l’endemà. El co-

missari també es va mostrar sorprès del que va dir
el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric
Millo, en una roda de
premsa l’1-O al migdia.
“Ensenyava el meu correu
a De los Cobos en què li demanava suport en 233
centres i deia que actuaven en aquests. Però anaven pel seu compte”, va
sostenir. En ser escollit pel
PP per substituir Trapero
durant el 155, López va indicar que van acordar “encapsular els fets de l’1-O i
deixar-lo en mans dels tribunals”. I la versió del comissari Joan Carles Molinero, citat per ahir, s’escoltarà avui. ■
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L’APUNT

Demà m’afaitaràs
Emili Bella

Catalunya tremola per sota mentre per sobre roman
somorta, atuïda per un judici que serà epicentre de
noves rèpliques de magnitud 1-O en l’escala de Marchena. Els alcaldes que van viure en directe la violència policial constaten que els cossos i forces de seguretat de l’Estat que van venir a estomacar catalans fan
un relat inventat i fals d’aquell dia. Ahir, per exemple:

es veu que “un nombre desproporcionat” de gent
enregistrava amb el mòbil la intervenció de la Guàrdia Civil i la Policía Nacional no pas per deixar constància de les agressions policials que hi pogués haver, sinó per pressionar els piolins perquè perdessin
els nervis i acabessin pegant a algú, segons va declarar un agent contacontes. Demà m’afaitaràs.

Els caps també
desconeixien
l’ordre de Nieto
—————————————————————————————————

Dos caps operatius de la
Guàrdia Civil en centres de
votació de l’1-O van confessar
ahir al Suprem que desconeixien la instrucció del secretari d’Estat de Seguretat, José
Antonio Nieto, en la qual es fixava que havien d’actuar de
bon matí i que les intervencions en els centres es farien
a petició dels Mossos. A preguntes del penalista Xavier
Melero, un capità que dirigia
l’entrada en dos centres de
pobles del Maresme (Sant
Cebrià i Sant Iscle de Vallalta)
i un tinent, responsable d’actuar en un CAP de Sant Andreu de la Barca, van mostrar-ne el seu total desconeixement. Els Mossos tampoc
sabien de la instrucció, segons el comissari López.
Aquest desconeixement és
una prova que la planificació
dels alts comandaments espanyols no va arribar als
agents executors, als quals
alhora van responsabilitzar
de l’actuació als centres, va
recordar l’advocat Àlex Solà.
A més, la decisió d’aplicar
aquest pla B per “desconfiança als Mossos” no va ser el
mateix 1-O, com van dir al Suprem, sinó un parell de dies
abans, segons van desvelar
els agents en detallar quan
van rebre l’ordre d’actuar.
D’altra banda, ahir van declarar una desena d’agents
de la Guàrdia Civil amb ferides lleus per la seva actuació.

Els candidats de JxCat i ERC i presos polítics, escoltant una declaració darrere dels seus advocats, al Suprem ■ EFE

Sànchez, Rull i Turull
volen fer mítings lliures

a Els candidats de JxCat demanen al Suprem sortir de la presó per fer campanya
el 28-A a Els presos posen a prova l’aplicació del 384 bis, ideat per als terroristes
D.P.
MADRID

El judici contra els independentistes catalans al
Tribunal Suprem avança
en paral·lel a l’arribada de
la campanya electoral dels
comicis estatals del 28
d’abril, en què hi ha cinc
dels nou presos polítics
que en són candidats. A
l’espera que el divendres
12 d’abril a la matinada arrenqui la campanya ofi-

cial, la defensa de Jordi
Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull –candidats de
JxCat per Barcelona, Lleida i Tarragona, respectivament, en les eleccions
del 28-A– va demanar ahir
a la sala d’enjudiciament
del Suprem, la seva posada en llibertat provisional
per poder exercir els seus
drets polítics i fer campanya al carrer.
En els escrits, el penalista Jordi Pina, defensor

de tots tres, exposa com a
primera petició de la seva
llibertat el fet que es garanteixi el seu dret de defensa davant “esgotadores” sessions del judici i
després de més d’un any
en presó preventiva i bon
comportament. Pina demana al tribunal que acordi mesures menys oneroses, com la limitació de
moviments, i sosté que
tots tres posen “la totalitat
del seu patrimoni com a

mostra que no fugiran”.
Altres advocats de presos que són candidats
també estudien demanarho perquè no vegin vulnerats els drets de participació política. És el cas
d’Oriol Junqueras, candidat d’ERC alhora al Congrés i al Parlament Europeu, i de l’exconseller Raül
Romeva, candidat d’ERC
al Senat. A banda, Joaquim Forn, que és el cap de
llista de JxCat a l’Ajunta-

ment de Barcelona en una
cita posterior: les municipals del 26 de maig.
En paral·lel a un judici
que es podria demorar fins
al juliol, i al marge de si ara
el tribunal permet als candidats sortir en llibertat
provisional durant els
quinze dies que duri la
campanya, el Suprem
haurà de decidir com ha
d’actuar en el cas que siguin elegits diputats o senadors, un fet més que
probable. Quan va debatre
què fer amb els electes presos que aspiraven a exercir com a parlamentaris
de ple dret, el jutge instructor Pablo Llarena es
va basar en un precepte,
l’article 384 bis de la LECrim (llei d’enjudiciament
criminal), ideat per a la
lluita antiterrorista i que
preveu “l’automàtica suspensió” d’un càrrec públic
–si hi ha un processament
en ferm i si està en presó
preventiva– per un delicte
relacionat “amb bandes
armades o individus terroristes o rebels”. L’artefacte judicial de Llarena partia d’un salt que l’advocat
Jordi Pina creu que excedia la llei: si un acusat ho és
per rebel·lió –“quien se alzare violenta y públicamente”, diu l’article 472
del Codi Penal–, l’acusat
és “rebel”. Els presos tornaran a posar a prova
l’aplicació del 384 bis, que,
més enllà de l’ús –o abús–
del terme “rebels”, generaria una indefensió si no
són condemnats per
aquest delicte. ■

Divendres 5, 23.00 h
The Teasers. Vine a gaudir d’una nit espectacular
amb un trio internacional de primer nivell. Jose Azul,
Tina Masawi, amb una veu encisadora i
espectacular de Zimbàbue, que ens transporta
170809-1208032L

genuïnament als orígens de la música negra,
juntament amb el virtuosisme a l’harmònica de
Joan Pau Cumellas!!!

Entrada lliure.
Servei de carta. Per sopar o per fer la copa.
Consulteu al Facebook o www.sis-b.com la programació

musical estable. Reserves al 93 761 18 49
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presenciats de l’1-O del
2017, Madrenas va lamentar que al Suprem “el relat
és inventat i fals” i va relatar la seva vivència a Girona amb quasi 200 ferits
dels més de 1.000 que es
van registrar a Catalunya
per les càrregues policials.
“L’1-O serà recordat com
un dia fatídic i dramàtic de
la història d’aquest país. I
ningú m’ha d’explicar el
que va succeir, perquè jo
ho vaig viure”, va esgrimir
l’alcaldessa de Girona, tot
relatant episodis com ara
el viscut al col·legi Verd.

David Saldoni va encapçalar com a president de l’ACM una delegació d’alcaldes, ahir a Madrid, per defensar ‘La veritat de l’1-O’ i refutar el relat policial ■ ACN

Els alcaldes desfan a Madrid
el relat policial “fals” de l’1-O

a Els municipis confien a provar als jutjats catalans els excessos de les càrregues perquè més tard s’imputi
un delicte de fals testimoni als agents que desfilen pel Suprem a Asens vol una investigació al Congrés
David Portabella
MADRID

A un quilòmetre del Tribunal Suprem on es jutja el
procés, ahir es va escoltar
la veu d’alcaldes catalans
d’En Comú Podem, ERC i
JxCat que van viure l’1
d’octubre i es va visionar
un vídeo de les càrregues
policials durant la votació
per refutar la teoria que els
agents policials i de la
Guàrdia Civil difonen diàriament en les sessions al
tribunal amb la repetició
d’expressions com ara
massa, odi o clima insurrecional. “Ens decep escoltar la veu de representants
de les forces de seguretat
de l’Estat mentint directament sobre el que va succeir als nostres pobles”; va
denunciar David Saldoni,
president de l’ACM, amb
una delegació d’onze alcaldes per fer sentir a Madrid
el clam sobre La veritat de
l’1-O i refutar el “fals” relat
policial.

El Centre Cultural Blanquerna –la seu de la Generalitat a Madrid– es va convertir ahir per un matí en
un simulacre del que seria
el saló de plens del Tribunal Suprem si el president
del tribunal de l’1-O, Manuel Marchena, autoritzés
l’exhibició de vídeos i els
acaraments de les veus policials amb les evidències
audiovisuals, com li reclamen cada dia els advocats
de la defensa.
Davant el que jutgen
com a evidències delictives de fals testimoni, els
batlles catalans van presentar La veritat de l’1-O i
van confiar que les causes
obertes en jutjats catalans, com ara el número 7
de Barcelona, provin que
hi va haver excessos policials en les càrregues contra els votants per més
tard optar per perseguir
els agents que poden haver
violat l’obligació de dir la
veritat sota el risc penal
del fals testimoni.

Les frases

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Estem indignats
de sentir tantes
mentides dels
responsables d’un
dispositiu vergonyós”
Jaume Asens

“El relat policial és
inventat i fals, i ningú
m’ho ha d’explicar
perquè ho vaig viure”
Marta Madrenas

ALCALDESSA DE GIRONA

TINENT D’ALCALDE DE BARCELONA

“Si ‘càrrega’ és fer ús
de la força per netejar
un espai, com va dir
Nieto, això és el que
va succeir a Callús”
Joan Badia

ALCALDE DE CALLÚS

L’alcalde i el tinent d’alcalde de la Ràpita no declaren

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’alcalde de Sant Carles de la
Ràpita, Josep Caparrós, i el tinent d’alcalde Albert Salvadó
també es van acollir al seu
dret de no declarar en la seva
compareixença als jutjats
d’Amposta, ahir, pels fets del
dia 1 d’octubre que s’investi-

guen a petició de la fiscalia. El
ministeri fiscal va demanar
l’obertura d’una peça separada per investigar si Caparrós i
Salvadó van cometre delictes
de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics en la celebració del refe-

rèndum al municipi.
L’alcalde va lamentar que
s’intenti justificar “l’actuació
desproporcionada” de la
Guàrdia Civil fent seure al
banc dels acusats els principals representants institucionals del poble.

Al costat del president
de l’ACM i alcalde de Sallent, David Saldoni, fins a
Madrid es van desplaçar el
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Jaume Asens; l’alcaldessa de

Girona, Marta Madrenas, i
la de Garrigàs, Pilar Bosch,
i els alcaldes de Fonollosa,
Eloi Hernández; de Callús,
Joan Badia; de Sant Joan
de Vilatorrada, Gil Arisó;
de Sant Julià de Ramis,

Marc Puigtió; de Vilabella,
Joan Maria Sanahuja; de la
Tallada d’Empordà, Antoni Fernàndez, i de Dosrius,
Marc Bosch.
Visiblement emocionada a l’hora d’evocar els fets

“Relat fantasiós”
El regidor barceloní i cap
de llista d’En Comú Podem
el 28-A es va sumar a la indignació. “Els ajuntaments que vam rebre violència policial estem indignats perquè sentim moltes
mentides dels responsables policials i polítics d’un
dispositiu vergonyós”, va
dir. Segons Asens, al Suprem s’escolta “un relat
fantasiós, tergiversat, que
pretén reescriure la història dels nostres municipis”. Asens va apostar perquè el Congrés sorgit de les
urnes del 28 d’abril –en el
qual ell serà diputat– constitueixi una comissió d’investigació sobre l’1-O.
Del relat barceloní es va
saltar al relat de Joan Badia, alcalde de Callús, que
va detallar una conversa
seva amb un agent que
desmuntaria la pretesa
violència general dels votants i la versió del coronel
Diego Pérez de los Cobos
–que el 5 de març va jurar
dir la veritat al tribunal–,
segons la qual “en cap cas”
es va colpejar votants pacífics. “Teníem un breu diàleg fins que ell va dir: «Ataquem per la dreta: obriu
passadís!», va relatar l’alcalde de Callús sobre el
pròleg de la càrrega policial.
Badia va oferir un simbòlic acarament amb el secretari d’estat i mà dreta
del ministre Zoido, José
Antonio Nieto. “Ell va dir
que càrrega és fer ús de la
força per netejar un espai i
això és el que va succeir,
s’ajusta perfectament a la
definició de Nieto”, va alertar Badia. “M’han dolgut,
sobretot, les mentides perquè en una declaració de la
Guàrdia Civil van arribar a
dir que jo havia ensopegat i
m’havia llançat contra l’escut policial. I es pot veure a
les imatges que és una pura mentida”, va reblar el
batlle en la visita de denúncia a Madrid. ■
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PER LLOGAR-HI CADIRES
LLUÍS MARTÍNEZ

Així és, si així us ho sembla
Més realitat inventada sobre Catalunya, encara. Manuel Gregorio, a El
Día de Córdoba: elogia la Guàrdia Civil de l’1-O que es va enfrontar amb
“hordes colèriques [que] somiaven
amb una Catalunya racial, no contaminada per races impures”. Pedro de
Silva, a La Opinión de Málaga, avisa:
“No hi ha nacionalisme sense por.”
Miguel Paz, articulista del Diario de
León, ha estat a Barcelona i es felicita
que ningú li hagi retret “l’aire xarnego”. La Razón carrega contra Otegi,
que no és ni diputat, però que sembla
que té molt de poder sobre Sánchez.
Com escriu a El País Xavier VidalFolch: “Algú menteix.” Té raó.

Agents de la Guàrdia Civil, en l’escorcoll del setmanari ‘El
Vallenc’ de Valls, el 9 de setembre del 2017 ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

La Guàrdia Civil
no troba qui va
pagar la llista de
l’1-O d’‘El Vallenc’
a El jutjat de Tarragona que investiga

cinc persones per l’edició d’un fullet pel
referèndum envia el cas al de Barcelona
Mayte Piulachs
BARCELONA

Una tria europea molt
poc afortunada

Hi ha temps, per a
l’ham de l’indult

Independents, sí; però
només de pensament

Pilar Cernuda es lamenta per la
tria del PP per a Europa: “¿Creuen
[Casado i Montserrat] que els eurodiputats d’aquesta legislatura
no han sabut denunciar [...] el joc
dels independentistes?”

Jorge Bethencourt avança els esdeveniments si guanya i governa
el PSOE. “Queda la qüestió pendent del judici al procés i el futur
de Junqueras. Però per a això hi
ha temps. I l’ham de l’indult.”

Jenaro Castro afirma: “El problema sí que és la independència, però no com a concepte polític i llibertat de pensament, sinó com a
incompliment reiterat de la legalitat per aconseguir-la.”

Quan la informació esdevé
una burla intolerable

Des que la Junta Electoral Central va prohibir a instàncies de Ciutadans anomenar presos polítics i exiliats els presos polítics i els exiliats, TV3 insereix aquest
comunicat als seus informatius. Més que
res perquè el sofert espectador estigui al
cas. OKDiario ho denuncia. La informació esdevé burla. Sense comentaris.

Sembla un acudit, però no ho és
Una nova fita als annals del periodisme creatiu. L’atur va disminuir al març. La notícia es retorça de manera que sembli negativa. L’atur ha disminuït, sí; però menys, explica l’ABC. Culpa de
Sánchez, és clar. Perquè amb Rajoy el titular seria diferent.

La investigació sobre els
organitzadors del referèndum d’autodeterminació
de Catalunya, amb més
d’una quarantena d’imputats des del setembre del
2017, s’engreixa al jutjat
d’instrucció número 13 de
Barcelona. La jutgessa del
jutjat d’instrucció 4 de
Tarragona acaba d’enviar
a la seva col·lega de Barcelona una causa amb cinc
persones investigades per
aclarir si es van destinar
fons públics a l’edició de
7.000 exemplars d’un fullet de 25 planes amb una
llista de votants de l’1-O,
que va encarregar el responsable del setmanari El
Vallenc de Valls a una impremta de Constantí, de la
societat Indugraf Offset.
En aquest any i mig, la
Guàrdia Civil no ha pogut
determinar qui va pagar
els 1.000 euros d’aquest
encàrrec, malgrat els escorcolls. La investigació es
va iniciar el 8 de setembre
del 2017 a petició del fiscal
en cap de Tarragona, Xavier Jou, arran d’una informació que indicava que
Francesc Fàbregas, responsable d’El Vallenc, havia encarregat les llistes,

que eren fulls en blanc que
havien d’emplenar els responsables de les meses de
l’1-O, amb cinc apartats,
com ara el municipi i el districte censal.
Per la fiscalia, “aquesta
col·laboració directa” amb
l’organització d’un “referèndum prohibit” pot ser
constitutiva dels delictes
de prevaricació, desobediència i malversació de
fons si es confirma que s’hi

La xifra

—————————————————————————————————

1.000

euros és el cost dels 7.000
exemplars d’un fullet de 25
planes amb una llista numerada de votants de l’1-O encarregat per la revista ‘El Vallenc’.

van destinar diners públics. A més de Fàbregas,
van ser imputats quatre
caps d’Indugraf. En la causa, s’ha demanat informació a Hisenda i també es va
requerir a l’Ajuntament
de Valls, i altres cinc consistoris i a la Diputació de
Tarragona si havien sufragat aquestes llistes. Fins
ara, tot negatiu. ■
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
MIQUEL RIERA
LES FRASES
“El president Puigdemont ens
va dir que si es donava la situació
de la qual l’advertíem, declararia
la independència”

“Si no vam obrir un passadís a
Economia el 20-S és perquè no
vam poder literalment. Va ser
impossible”

“No sabíem que a Sant Iscle
entràvem en un casal d’avis”

“El conseller Quim Forn em va
deixar clar que volia deixar la
policia al marge de la política.
Mai va donar cap indicació als
Mossos”

“S’haurien estalviat suspicàcies
si tots els cossos policials
haguéssim estat en un únic
centre”

“Hi havia un ambient bastant
hostil, sobretot al principi de la
intervenció”

“Pérez de los Cobos va validar
el dispositiu dels binomis dels
Mossos”

“Mai havia vist tanta gent
gravant amb els mòbils, només
en concerts d’adolescents”

“Ens vam adonar al matí de
l’1-O que, per part de Policía
i la Guàrdia Civil, no s’estava
respectant el que havíem
pactat”

“Els Mossos mai van col·laborar
en la preparació ni en la
celebració del referèndum”
“Cap mosso va detectar que cap
festa, botifarrada o festa a les
escoles fos feta per preparar el
referèndum”

FERRAN LÓPEZ

LA FOTOGRAFIA

Les defenses deixen en
evidència els guàrdies

Viatge i espera en va
del comissari Molinero

Les defenses van tornar a deixar ahir en evidència els testimonis dels guàrdies civils que
van comparèixer. Davant uns relats exagerats sobre l’actitud dels ciutadans, van poder deixar clar el pacifisme d’aquests i la violència dels agents, tot i no poder mostrar els vídeos.
També que, sovint, no sabien ni on anaven, com quan
van assaltar un casal d’avis a Sant Iscle de Vallalta.

El comissari dels Mossos
d’Esquadra Joan Carles
Molinero va fer el viatge
en va ahir al Tribunal Suprem. Estava citat al matí, però el llarg interrogatori al també comissari i
cap dels Mossos durant el
155, Ferran López, va fer
ajornar la seva declaració
fins a la tarda. Tot i això, el

La presència del partit d’extrema dreta Vox
en l’acusació particular és una anomalia en
el judici per l’1-O que el tribunal no ha volgut
fer fora, malgrat les repetides peticions per
part de les defenses i d’altres entitats. Vox
continua menyspreant, de manera evident, la llengua
catalana anomenant “Mozos” els Mossos d’Esquadra i
“Generalidad” la Generalitat de Catalunya.

GUÀRDIA CIVIL C70834I

GUÀRDIA CIVIL M39892T

COMISSARI DELS
MOSSOS D’ESQUADRA

LA CARA I LA CREU

L’anòmala presència de
l’extrema dreta de Vox

GUÀRDIA CIVIL D27623V

jutge Manuel Marchena
va decidir anteposar, només d’obrir la sessió de la
tarda, la compareixença
de dotze testimonis de la
Guàrdia Civil a la del comissari Molinero, que va
esperar en va durant tot
el dia perquè fos cridat. Al
final tampoc va quedar
clar que declari avui.

Molinero, a l’esquerra, entrant al Suprem amb López ■ ACN

L’ANÈCDOTA

L’ANÈCDOTA

Marchena “torna a canviar” el nom
propi d’un testimoni

Marchena renya el fiscal Zaragoza
perquè feia preguntes ja respostes

El jutge Manuel Marchena va tornar a canviar ahir el
nom propi d’un dels testimonis, en aquest cas del comissari dels Mossos d’Esquadra Ferran López, a qui va anomenar “Don Luis”. De fet, Marchena només llegia el DNI
de López, que es diu Lluís Ferran López Navarro.

El jutge Marchena va ser especialment dur ahir amb el
fiscal Javier Zaragoza, quan li va recriminar que no repetís preguntes que ja havia fet abans l’acusació de Vox.
En un primer moment, Zaragoza va obviar l’avís, però
Marchena no li va donar una segona oportunitat.

FUNDACIÓ PRIVADA CASAL
DELS AVIS D’ALFORJA
De 1990 a 2015, 25 anys cuidant les persones grans
amb excel·lència, millorant cada dia.

PLACES DISPONIBLES TANT DE RESIDÈNCIA COM DE CENTRE DE DIA.
On som?
La residència està situada al centre del poble, a on es troben els comerços, just al costat de l’església.

Què oferim?
Totes les instal·lacions de la Residència i el Centre de dia ofereixen el màxim confort i qualitat als residents. Cal Botó és una
antiga casa pairal remodelada i la casa adjacent, can Serra, és una casa moderna que ha estat construïda recentment
amb els estàndards més alts del mercat.

Disposem d’un gran equip de professionals

178801-1207173Q

859432-1205559Q

Metge, Infermera, Fisioterapeuta, Educador social, Psicòloga, Treballadora social, Auxiliars de geriatria, Cuiners i equip
de manteniment
Disposem de places de centre de dia lliures i properament amb servei de transport.

Per a més informació:
Plaça de Dalt, 1 - 43365 Alforja – Tel. 977 81 60 21
www.casalavisalforja.org i Facebook: Fundació Casal dels Avis d’Alforja
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L’ILLA DE ROBINSON
GEMMA BUSQUETS
L’ENTREVISTA NÚRIA GARRIDO

“El jutjat 7 completa el relat
de violència del Suprem”
Igor Llongueres
úria Garrido és la presidenta
de l’Associació de Juristes
pels Drets Humans. Representa cinquanta votants que van
denunciar càrregues policials l’1-O.

N

El jutjat número 7 de Barcelona investiga les càrregues policials l’1-O.
En quina fase està la investigació?
Ara estem en la fase d’instrucció.
S’ha demanat una pròrroga de divuit mesos més amb la qual estem
en la fase d’investigació, d’aportació de proves. Portem una quinzena de peces dels principals col·legis.
Algunes ja han fet declaracions, les
víctimes. Hi ha diferents tempos
depenent de les escoles.
Quants agents s’investiga?
Un total de 41 de diferents escoles:
de la Ramon Llull, de la Mediterrània, del CEIP Estel i principalment
de Pau Claris.
La fiscalia de Barcelona investiga
deu votants de l’1-0. Com ho han
rebut?
Ens ho esperàvem. Però no deixa de
ser un fet impactant, ja que és el mateix ministeri fiscal que s’ha adherit

FOTO: JOAN SABATER

a un recurs d’apel·lació del Sindicat
Professional de Policia. El fet que el
ministeri fiscal, la funció del qual és
protegir els drets dels ciutadans, es
posi com a acusació dels mateixos
ciutadans, no deixa de sorprendre.
Dels deu imputats per aquest delicte
de resistència passiva, hi ha set dones i tres homes.
Hi ha interconnexió entre el que
passa al jutjat de Barcelona i el que
passa al Suprem?
Cada vegada hi ha més interconne-

xió. L’advocat de l’Estat també s’ha
adherit al recurs d’apel·lació del
Sindicat Professional de Policia
respecte a uns denunciants pel mateix delicte del CEIP Prosperitat.
L’advocat de l’Estat fa una vinculació directa amb el procés general
dels presos polítics i fins i tot utilitza la mateixa terminologia que
s’usa al Suprem, com “massa hostil”, “esperit d’insurrecció”. Estan
fent tot un escenari per completar
els delictes de sedició i rebel·lió que
no estan quedant acreditats.

QÜESTIONS TÈCNIQUES

LA TRUCADA

“L’acarament és saber qui
menteix i qui diu la veritat”

“No deixaran en llibertat
ningú per fer campanya”

són els acaraments? Són excepcionals i s’han de
Q uèdemanar
immediatament que es detecta la contra-

L’advocat Boye va analitzar ahir a El Punt
Avui els últims dies del judici i va destacar
l’actitud del president del tribunal. “Està
impedint que els companys de la defensa
puguin desenvolupar la seva feina en igualtat de condicions i puguin contrarestar les
afirmacions que van fent els testimonis policials i guàrdies civils.” Sobre la petició de llibertat per a Sànchez,
Rull, Turull, Romeva i Junqueras de cara a la campanya
electoral, Gonzalo Boye va descartar-ho: “Crec que el tribunal ha demostrat al llarg de l’any que no pensa facilitar-ho”. Per Boye, “el tribunal té la seva pròpia agenda i
no deixarà en llibertat ningú per permetre-li fer campanya, ja que això faria suspendre el judici els dies de campanya”. “No està a favor de normalitzar la situació política a Catalunya”, va destacar. També va dir que no aconseguiran inhabilitar Torra amb la querella interposada.

dicció. Va valorar positivament la reacció de Melero i va reconèixer que Marchena “ho havia fet bé” ajornant-ho tenint
en compte el seu ús residual. Així, un acarament “no pot ser
una nova declaració; és un complement per aclarir una
contradicció entre dues declaracions o dos testimonis”.
Com es fa?: “Se’ls posa cara a cara; cadira davant cadira,
testimoni davant testimoni”. Es llegeixen les declaracions
de les parts i se’ls especifica el punt de contradicció. A partir d’aquí se’ls fa una pregunta oberta. Tots dos poden contestar i repreguntar i és important quina actitud tenen
perquè “l’objectiu final de l’acarament és
saber qui menteix i qui diu la veritat”.
Jaume Rovira

GONZALO BOYE ADVOCAT

109004-1127790w

EDICTE
En compliment de l’article 85.4 del DL 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29.03.19 d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM, consistent en la modificació dels articles 168, 174 i 191, pel que fa a incloure les piscines com a elements i
instal·lacions permeses per damunt de l’alçada màxima a les claus: Zona Casc Àtic (1), Zona Eixample (2) i Zona de Volumetria Específica (5).
Durant el termini d’un mes a comptar a partir de la darrera publicació d’aquest edicte al tauler d’edictes municipal, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o diari es podran presentar al·legacions. L’expedient complet està a disposició dels interessats de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 h al Departament d’Urbanisme, pl. Ajuntament, 4. Es pot consultar el document de la modificació a la pàgina web municipal http://www.cambrils.cat/ca/serveis/urbanisme/informacio-publica-d-urbanisme a la carpeta d’Urbanisme-Informació pública.
Cambrils, 1 d’abril de 2019
L’alcaldessa,
Camí Mendoza Mercè

825316-1202315Q

161024-1208141Q
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OPINIÓ

Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, i Clara Ponsatí i Obiols
Article conjunt de l’expresident i els exconsellers a l’exili per a El Punt Avui, Vilaweb i Eldiario.es

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Anem junts al Parlament Europeu

Clara Ponsatí, Carles Puigdemont i Antoni Comín, en una visita de partits i entitats a Waterloo ■ ACN

persistentment la unitat política, i
de l’altra, de les dificultats que
troben determinats actors polítics per fer-la realitat. Des de la
perspectiva de la responsabilitat
assumida fins ara, i davant els
reptes que ens planteja aquest
nou cicle, aquesta demanda
————————————————————————————————————————

Des de l’exili treballem
per mirar de resoldre el
conflicte polític entre
Catalunya i Espanya
————————————————————————————————————————

d’unitat ens compromet i ens interpel·la a tots. La unitat s’expressa amb claredat a la societat civil,
que segueix mobilitzada amb força i determinació malgrat dificultats i adversitats. Difícilment
afrontarem els reptes que tenim

davant, si no responem a la unitat
de la gent, també amb la màxima
unitat política. L’anomenada “crisi catalana” és ja un afer europeu.
Aquella Europa que ens ignorava i
voldria mirar cap a l’altra banda
quan el Regne d’Espanya vulnera
drets i violenta principis democràtics ja no té més remei que parar atenció i mirar amb rigor tots
els aspectes d’aquesta crisi, i de
fer-ho conscient que és quelcom
que la concerneix directament.
Els catalans ens hem fet visibles,
hem guanyat el dret a ser reconeguts; som una realitat política de
fet. S’ha trencat el pacte de silenci que existia a Europa davant del
conflicte entre Catalunya i Espanya. Van sorgint iniciatives inimaginables fa tot just un parell
d’anys, vinculades a la necessitat
de defensar principis fonamen-

tals davant vulneracions flagrants
per part d’un Estat membre de la
Unió.
És l’hora que la veu d’aquesta
Catalunya que es manté mobilitzada, que se sent representada
per les idees de radicalitat democràtica, de progrés social i lliber————————————————————————————————————————

Proposem una llista
conjunta de
l’independentisme a les
europees del 26 de maig
————————————————————————————————————————

tat nacional en una Europa dels
pobles, es faci sentir alta i clara al
nou Parlament Europeu. De totes
les eleccions que venen, en cap hi
ha més necessitat d’actuar units
que als comicis europeus. Ara
que a Europa es comencen a al-

çar veus llargament esperades,
ara que la internacionalització del
conflicte entre Catalunya i Espanya és un fet incontrovertible, ara
que l’Estat espanyol es veu forçat
a donar explicacions per actituds
i decisions que incomoden molts
ciutadans europeus, ara és el millor moment perquè la Catalunya
que vol la seva llibertat nacional
irrompi al Parlament Europeu.
Proposem, per tant, amb més
convicció que mai, una llista conjunta a les eleccions al Parlament
Europeu del proper dia 26 de
maig. Una candidatura que reculli
tota la diversitat del moviment independentista, que pugui guanyar amb claredat les eleccions, i
enviar un missatge inequívoc a
Europa i al món. Una candidatura que posi el dret a l’autodeterminació dels pobles al centre de
l’agenda política europea i faci
créixer la solidaritat internacional que l’exercici d’aquest dret
necessita.
Fem-ho, tenim més raons que
mai. Fem un darrer esforç per
aconseguir que la veu de Catalunya –que tant el Partit Popular,
com el Partit Socialista i els populistes de Vox i Ciudadanos voldrien
silenciar a Europa– tingui la força
històrica que aquesta hora demana. Ens hi juguem el futur com a
república, com a nació de llibertats, com a nació europea.
En aquest esforç ens necessitem tots, no hi sobra ningú. I l’hem
de fer amb tota la generositat que
el moment ens exigeix. Per això
reiterem els oferiments que, per
tal de facilitar aquesta llista unitària al Parlament Europeu, hem fet
des de fa mesos. Encara hi som a
temps.

118065.1206785Q

E

l conflicte polític entre Catalunya i Espanya és això, un
“conflicte” i “polític”. Eludir
la realitat no la canviarà, ni resoldrà res; no es tracta de delinqüència, ni de criminalitat, ni de
codi penal, presons i exilis. La necessitat d’una solució política
és inexcusable; és el deure dels
demòcrates.
Des del primer dia d’exili, a
més de defensar els nostres
drets, hem continuat fent política,
treballant per cercar solucions. La
feina feta amb les eines i recursos
limitats de què hem disposat és
en part coneguda per l’opinió pública, i en part es manté encara
en la necessària discreció. Però
és una feina que té tan sols un
objectiu: contribuir a resoldre el
conflicte entre Catalunya i Espanya. Amb la dosi d’autocrítica i
l’anàlisi més reposada que cal,
des de la distància a vegades reparadora i a vegades limitadora,
amb la consciència plena de totes
les mancances i de tots els actius
que hem acumulat en aquesta fase de la nostra història. I amb la
mirada posada cada dia damunt
dels efectes de la repressió que
persisteix amb una tossuderia
malaltissa, que té empresonats
amics i companys, jutjats per delictes inexistents, i que persegueix electes, activistes i ciutadans compromesos en general.
En el cicle electoral que s’inicia
amb les eleccions espanyoles del
28 d’abril, la necessitat de fer política s’accentua i serà determinant en les decisions que ha de
prendre el moviment independentista català. Som conscients,
d’una banda, que una gran part
de la societat catalana reclama
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Torra descarta comicis i repta
l’oposició a ser alternativa

a El president creu que seria una “greu irresponsabilitat” fer eleccions tenint majoria suficient per
governar i esquiva la qüestió de confiança a L’oposició li retreu el desgovern i els incompliments
Ò. Palau / J. Alemany

—————————————————————————————————

“Seria una gravíssima
irresponsabilitat
plantejar eleccions.
I volem ser un govern
responsable”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“La irresponsabilitat
és intentar ser govern,
no creure-s’ho i, a
més, no governa ”
Jèssica Albiach

BARCELONA

Ni eleccions ni qüestió de
confiança. Aquest és el
missatge que va donar
ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, de
manera reiterada durant
la sessió plenària als grups
de l’oposició, sobretot davant les intervencions de
la líder de Catalunya En
Comú-Podem, Jèssica Albiach, i del socialista Miquel Iceta. “Tenim la majoria suficient per tirar endavant el programa de govern”, va assegurar, situant-ho en un suport del
49% de la cambra, per immediatament reptar Albiach que, si “consideren
que poden tenir una altra
majoria alternativa” i fer
president del govern algun
membre de l’oposició, “li
suggereixo que formin
aquesta coalició”, i va posar d’exemple una aliança
amb comuns, Ciutadans i
el PP.
No és la primera vegada
que Torra, davant les crítiques d’inacció del govern,
convida els grups de l’oposició a presentar un candidat alternatiu. Només cal
remuntar-se al ple del 27
de febrer passat, quan va
presentar la proposta de
pressupost que va descartar aprovar per falta de suports, en què va instar Iceta a posar-se d’acord “amb
els socis del 155” per fer
una moció de censura. De
fet, ahir li ho va tornar a repetir durant la rèplica del
debat, en què va informar
de la segona remodelació
del govern d’aquest mandat amb l’entrada de Meritxell Budó i Mariàngels
Vilallonga coma conselleres de la Presidència i de
Cultura en substitució
d’Elsa Artadi i Laura Borràs. Dimarts passat també
ho va suggerir a l’oposició
el vicepresident, Pere Aragonès.
Per Torra seria una
“greu irresponsabilitat”
convocar els comicis ara,
malgrat que Albiach li va
retreure que la irresponsabilitat era “intentar ser

Les frases

DIPUTADA DE CATALUNYA EN
COMÚ-PODEM
—————————————————————————————————

“No crec que un
referèndum sigui una
solució, i menys en
una societat dividida
per la meitat”
Miquel Iceta

PRESIDENT DEL PSC AL PARLAMENT
—————————————————————————————————

“Són un forat negre
pel qual desapareixen
milions d’euros per
la seva obsessió
separatista”
Inés Arrimadas

PRESIDENTA DE CS AL PARLAMENT

Torra donant explicacions dels canvis efectuats al govern amb la incorporació de Budó i Vilallonga ■ QUIQUE GARCIA / EFE

govern, no creure-s’ho i, a
més, no governar”, i també va criticar la “inacció en
el tema social i els cops de
timó en el tema nacional”
per estar només pendents
de la gesticulació. I aquí el
president li va replicar
que, per inacció, la del govern de Barcelona, amb
una alcaldessa “set vegades reprovada, de rècord
històric” per retreure a
Ada Colau que no hagués
tingut la mateixa “fermesa” i “valentia” per mantenir les pancartes i els llaços grocs i defensar el dret
a l’autodeterminació i a la
llibertat d’expressió.
En aquest mateix torn
de preguntes al president,
va instar el líder del PPC,
Alejandro Fernández, arran que aquest digués que
la Generalitat mai havia
defensat el corredor mediterrani ferroviari, a fer-se
“una abraçada de comiat”
augurant que desapareixeran de l’hemicicle en les
pròximes eleccions.

El cos a cos amb els
grups de l’oposició es va repetir en la compareixença
posterior, en què es van repetir les crítiques a la “inacció”, la “improvisació” i
el “desgovern”. Inés Arrimadas, de Cs, el titllava
com “el pitjor govern de la
història” i li augurava “poques setmanes o mesos”
de vida.
Iceta insistia que aprovés el projecte de pressupost i el dugués al Parlament, tal com marca l’Estatut. “No disposen de majoria per governar ni tenen
un horitzó de legislatura”,
etzibava, tot i que també
admetia que no hi ha cap
alternativa possible i pot
seguir “fent la viu-viu”. Va
desitjar “sort i encerts” a
les dues noves conselleres,
tot i augurar un mandat
“no gaire llarg”, i va preguntar a Torra si sabia
quins eren els objectius de
la legislatura; si fer república, desobeir o fer un referèndum. Per això li va

Enganxada de Costa i Arrimadas

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La cap de l’oposició, Inés Arrimadas, va protagonitzar una
picabaralla amb el vicepresident primer, Josep Costa, que
la va advertir dos cops mentre
parlava, en absència en aquell
moment del president, Roger
Torrent. Primer li va retreure
que no anava “pel bon camí”
quan ella va recordar un escrit
de fa anys del president Torra
pel qual se sent al·ludida quan
parla de “bèsties en forma humana”. “Aquest qualificatiu no
se li ha atribuït a vostè”, indicava Costa, que li demanava
“respecte”. “En base a què
m’està interrompent? Vostè
és el moderador? Ho tenen
clar si es pensen que blanque-

jarem el que ha escrit”, contestava Arrimadas, que insistia i
preguntava al cap de poca estona si Torra era una “bestiola
eixelebrada”. Costa la va tornar a cridar a l’ordre, i llavors li
va contestar el vicepresident
segon, José María EspejoSaavedra, que el va cridar a
l’ordre a ell per haver actuat
“arbitràriament”. “És descarat
el que està fent”, sentenciava
Arrimadas. Al final, Cs, el PSC,
el PP i els comuns van denunciar que Costa s’havia excedit
en aplicar el protocol pactat
per evitar insults. Torrent, ja a
la sala, va dir que la interpretació de l’acord es revisarà en la
pròxima reunió de la mesa.

demanar que no repetís
“els errors del setembre i
l’octubre del 2017”. Continuant el debat sobre la
qüestió de confiança i l’alternativa de govern, el
president li va recordar

que Cs no el voldria, ja que
demana que “dimiteixi,
per allò que va dir sobre el
referèndum de Catalunya”, en al·lusió a les declaracions d’Iceta sobre donar-hi una sortida si tenia

el 65% de suport dels catalans. El socialista li va replicar que no creu que un
referèndum per la independència sigui una solució “i encara menys en una
societat dividida per la
meitat”.
Les crítiques de la CUP,
tot i que van defugir centrar-se en Torra, van ser
potser les més doloroses.
La diputada Natàlia Sànchez va acusar el govern
d’excés de “retòrica i simbolisme”, i de no tenir credibilitat ni projecte, com
ho demostra, segons ella,
la “deserció” de les dues
conselleres. “Estan installats en l’independentisme
del business i les cadires”,
els retreia.
Des d’ERC, en canvi,
Sergi Sabrià va fer una crida a formar, quan arribi la
sentència, un “govern fort
i compromès, de resistència”, que disposi “d’una
majoria parlamentària sòlida” per guiar la resposta
de país. “Necessitem tots
els demòcrates al mateix
costat”, instava, abans
que, en la segona rèplica,
lamentés que “hauria de
ser més fàcil” trobar-se
amb els comuns en l’actual situació de repressió, i
convidava el PSC a lluitar
“perquè els catalans puguin votar, i pugui guanyar el no”.
Des de JxCat, Eduard
Pujol va reivindicar la centralitat del govern. ■

